
ערב ראש חודש סיון נודע בתפוצות ישראל כזמן המסוגל להתפלל על חינוך 
מצוה  נר  תמיד,  (מס'  הקדוש  ב'של"ה'  מובא  זה  מנהג  של  מקורו  והצלחתם.  ילדינו 
כל  ואגב,  עולם.  עד  כשר  זרע  לו  שיהיה  להתפלל  זירוז  צריך  "וביותר  קלב): 
צרכיהם וזיווגם... ולבי אומר, שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיון, הוא 

החודש שבו ניתנה התורה, ואז נקראים אנו בנים לה' אלוקינו".
ואשתו,  הוא  בתענית,  אז  לשבת  לאב  ראוי  כי  ה'של"ה'  מוסיף  שם  בדבריו 

להתעורר בתשובה ולתקן ענייני הבית, ואף לתת צדקה לעניים הגונים.
קדמון,  מספר  השל"ה  שם  שהעתיק  המיוחדת  התפילה  היא  ומפורסמת 
אשר  מיוחדות  בקשות  ומכילה  במילה,  מילה  בהתרגשות  הנאמרת  תפילה 

יש בהן כדי לעורר כל לב לאהבת ה' ולחינוך הילדים 
לתורה ולמצוות.

על  לתפילה  אמנם  מסוגל  כאמור,  סיון,  ער"ח  יום 
חינוך הבנים לתורה, אולם כבר העירו גדולי ישראל 
השנה,  ימות  לכל  נוגעת  זו  תפילה  של  חובתה  כי 
מידי  לאומרה  מיוחדת  ברכה  חז"ל  לנו  תיקנו  ואף 
שבה  התורה  ברכת  היא  הלא   – זה  עניין  על  בוקר 
[וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  "ונהיה  מבקשים:  אנו 
יודעי  כולנו   - ישראל  בית  עמך  וצאצאי  צאצאינו] 

שמך ולומדי תורתך לשמה".
ונהיה אנחנו וצאצאינו

יז):  ס"ק  מז  סי'  ברורה  (משנה  חיים'  ה'חפץ  מרן  שכתב  וכפי 
בפיהם,  שגורה  והאם  האב  תפלת  תהיה  "ותמיד 
וצדיקים  תורה  לומדי  שיהיו  בניהם  על  להתפלל 
'אהבה  בברכת  מאוד  ויכוין  טובות.  מדות  ובעלי 
רבה' ובברכת התורה בשעה שאומרים 'ונהיה אנחנו 
וצאצאינו', וכן כשאומר ב'ובא לציון' למען לא ניגע 

לריק ולא נלד לבהלה..."
התורה  ברכות  אמירת  עצם  כי  מסתבר  זאת  מלבד 

בכוונה מועילה להצלחתם הרוחנית של צאצאינו, כפי 
שמצינו בדברי הגמרא בנדרים (פא א), שם תמהו חז"ל מפני מה רואים אנו לא 
אחת תלמידי חכמים מופלגים אשר צאצאיהם אינם תלמידי חכמים כמוהם? 

ויישב זאת רבינא: "מפני שאין מברכין בתורה תחילה".
להנחיל את התורה בירושה

בין  הקשר  את  נפלא  באופן  ה'צל"ח'  מבאר  א)  (סד  ברכות  למסכת  בחידושיו 
אמירת ברכות התורה בכוונה להצלחה בחינוך הילדים; תחילה הוא מקדים 
וכותב כי עיקר תכלית הלימוד היא שיהיו הדברים חקוקים על לבו לזיכרון 
ולא ישכחם, כי אם ישכחם - מה תועלת בלימודו?! ובכן יש לומר כי הסגולה 
הטובה ביותר לזכירת הלימוד היא אמירת ברכות התורה בכוונה, שהרי כבר 
לו  ניתנה  שלא  עוד  שכל  ע"ה,  רבנו  משה  על  א)  לח  (נדרים  חז"ל  שאמרו  מצינו 
התורה במתנה, הייתה היא משתכחת מלבו, ורק אחר שניתנה לו מהקב"ה, 

אזי הצליח לזכרה.
והנה, כפי שכבר אמרו חז"ל (ברכות לה א) על ביאור סתירת הפסוקים "ַלה' ָהָאֶרץ 
הברכה  שקודם  טז),  קטו  (תהילים  ָאָדם"  ִלְבֵני  ָנַתן  ו"ְוָהָאֶרץ  א),  כד  (תהילים  ּוְמלֹוָאּה" 
והופכם  האדם  בהם  זוכה  הברכה  ולאחר  להקב"ה,  שייכים  ומלואה  הארץ 
להיות כשלו. כך יש לומר אף לעניין ברכות התורה, שקודם אמירתן נקראת 

התורה "תורת ה'", ולאחריה זוכה בה האדם ונקראת תורתו.
ומכאן, שכפי שמשה שכח את התורה כל עוד היא לא ניתנה לו מידי הקב"ה, 
כך כל אדם אינו יכול לזכור את התורה אלא לאחר שיברך עליה כראוי ובכך 
תהפוך היא להיות קניינו. לכן אנו מסיימים את ברכות התורה במילים "נותן 
ניתנת  התורה  הברכות,  של  אמירתן  אחר  כי  התורה", 

לנו.
לפי זה מבאר ה'צל"ח' את מאמר חז"ל במסכת נדרים, 
על אותם תלמידי חכמים שאינם זוכים לבנים כמוהם 
לפי שאינם זהירים בברכות התורה, כיוון שרק אחר 
שמברכים עליה כהלכה הופכת התורה להיות קניינו 
אין  כראוי  לברך  נזהר  שלא  מי  לפיכך  הלומד.  של 
לבניו.  להורישה  יכול  אינו  ומשכך  קניינו,  התורה 
מוריש  אדם  שאין  ירושה  בהלכות  הוא  כלל  והלא 

לבניו דבר שאינו שלו.
כעין דבריו כתב אף ה'מטה משה' (ח"ב סי' שנא): "כי כשם 
מתברכים  והפירות  התבואה  הנהנין  ברכת  שבזכות 
ומתרבים... כן בזכות ברכות התורה התורה מתרבית 
אצלו ולזרעו ולזרע זרעו, ואם אינו נזהר בהן, פוסקת 

מזרעו, כפי שאמרו בנדרים..."
מעשה מופלא הובא ב'תנא דבי אליהו' (רבא פי"ח י), על 
מאוד,  עד  שמיים  ירא  שהיה  בבל  מגולי  אחד  כהן 
רחמים,  ומבקש  ומשתטח  מתפלל  היה  יום  "ובכל 
לידי  מהם  אחד  יבוא  שלא  כדי  עפר  בלשונו  ומלחך 
לארץ  לשוב  זכה  מכן  לאחר  שנים  כמה  עבירה". 
ישראל עם עליית עזרא, שם חי עוד כחמישים שנה שבמהלכן הספיק לראות 
הפסוק  את  עליו  שקראו  עד  בניו,  ומבני  מבניו  כהונה  ופרחי  גדולים  כהנים 

."ת ִלֶּבִמְׁשֲא (תהלים לז ג-ד): "ְּבַטח ַּבה' ַוֲעֵׂשה טֹוב... ְוִהְתַעַּנג ַעל ה' ְוִיֶּתן ְל

עניית אמן אחר ברכות התורה
לאומרן  עלינו  התורה,  ברכות  של  המופלאה  מסגולתן  ליהנות  כדי  כאמור, 
אמרו  שהלא  אמן,  בעניית  להשלימן  לדאוג  עלינו  זאת  מלבד  כראוי.  בכוונה 
בזוהר הקדוש (עקב רעא א) שרק ברכה הנענית ב'אמן' נחשבת כברכה מושלמת. 
ופסק הרמ"א (או"ח קסז ב) שעניית אמן היא חלק בלתי נפרד מהברכה. ואם בכל 
שהתייחדו  התורה  בברכות  וכמה  כמה  אחת  על  אמורים,  הדברים  הברכות 
בכך שחובת אמירתן היא מן התורה. והוסיף ה'פרי מגדים' ('תיבת גמא' האזינו) שגם 

האמן שעונים אחריהן - חיובו מן התורה.

פרשת בחקותי

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ז

מע ם
הסגולה הגדולה לזכות בבנים תלמידי חכמים

מתי כותבים 'יעקוב' מלא?
"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" (כו מב)

כי  משה']  ['תורת  סופר'  ה'חתם  כתב 
אולם  חסר,  'יעקב'  שם  נכתב  הזה  בזמן 
שמו  ייכתב  לבוא  לעתיד  אליהו  כשיבוא 
שכתב  מה  ידוע  והנה  'יעקוב'.   - מלא 
ש'יעקוב'  טו)  ב  ח"ד  מאמרות  (י'  מפאנו  הרמ"ע 
יש  זה  ולפי  ואמן',  'אמן  בגימטרייה  הוא 
בפני  לברך  האדם  מקפיד  שכאשר  לומר 
שניים שיענו אחריו אמן, הרי זה בבחינת 
'אמן ואמן', ובכך מזרזים את זמן הגאולה 
השלמה, שבה יהיה שמו של 'יעקוב' מלא.

'אגרא דצבי' על אגרא דפרקא רמז נט

לקראת חג מתן תורה הבעל"ט 

הבה ונחזיק יחדיו בשרשרת האמונה הממשיכה ללא הפסק 

ממעמד הר סיני עד עצם היום הזה בהקפדה יתרה לשבח את הבורא 

בעניית תשעים אמנים ביום כמובא בפוסקים  
קקקקק 

ההבבבבבבבבבבווווווררראאא 
קקק

אז מסיני נצטוו = ר"ת אמן
(פירוש ר"י בר יקר מוסף שב"ק)

מלמד שאף מצוה זו נאמרה בסיני
(מעט דבש סימן מז אות ת)
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לפני  שליט"א  זילברברג  מאיר  צבי  רבי  הרה"צ  סיפר  שלפנינו  הנפלא  הסיפור  את 
במלאכת  התפילה  עבודת  של  הנכבד  מקומה  על  לשמוע  שביקשו  מחנכים  קבוצת 

החינוך:
פינת  לעבר  הוסבו  ליבם  ותשומת  הלומדים  עיני  המדרש.  בבית  הס  הושלך  לרגע 
ההיכל. בחודשים האחרונים היו רגילים לצפות בחמלה ב'חברותא' המוזרה במקצת 
הערב  משם  שנשמע  הילדותי  הבכי  קול  אולם  מדרשם,  בבית  משכן  לה  שקבעה 

עורר את רחמיהם.
בן  אברך  הכולל,  ממופלגי  משה,  ר'  ערב  כבכל  ישב  השולחן  של  האחד  מצדו 
תשחורת שידיו רב לו בשדה הש"ס והפוסקים, אולם קושי הפרנסה אילצוֹ  להפוך 
מתתיהו,  ישב  השני  העבר  מן  הצהריים.  אחר  מספר  שעות  למשך  פרטי  למלמד 

עלם חמודות כבן שתים עשרה שנה, שנזקק לסיוע בלימוד הגמרא.
ניגש  הוא  ביותר.  הטובה  החברותא  אחר  בעבורו  תר  אמצעים,  בעל  שהיה  אביו 
לכולל האברכים הסמוך למקום מגוריו, ועד מהרה סיכם עם ר' משה, שמלבד יתר 
מעלותיו ניחן בפה מפיק מרגליות והתברך בכוח הסברה נפלא, וביקש ממנו ללמוד 

עם בנו כמחצית השעה מידי ערב.
בתחילה נראה היה כי הכול זורם על מי מנוחות, אולם עד מהרה התברר לר' משה 
כי המלאכה שנטל על עצמו קשה מכפי שחשב; הילד התברר כקשה הבנה באופן 

קיצוני.
כך היו יכולים השניים להתעכב במשך שיעור שלם על שתי שורות בודדות, כאשר 
כל  את  מגייס  משה  ר'  ומאידך  ולהבין,  להתרכז  יכולתו  ככל  מנסה  מתתיהו  מחד, 
כוחותיו כדי לבאר ולהסביר. אולם גם בסיומו של השיעור נראה היה כי המאמצים 

לא נשאו פרי. הגמרא נותרה בפני מתתיהו כספר החתום.
ימים חלפו וגם שבועות, ר' משה ניסה ככל יכולתו 'לגרור את העגלה', ליבו לא נתן 
לו לעזוב את הילד לנפשו, בפרט כאשר נוכח ברצונו העז להתקדם ולהבין. אולם 
כעבור כמה חודשים החליט האברך להרים ידיים. בליבו כבר גמר אומר כי ראשו 

של ילד זה לא יצליח יותר לקנות את לימוד התורה.
באותו ערב עמד ר' משה לבשר למתתיהו כי החל מן השבוע הקרוב הם נאלצים 
של  בסיומו  כך,  יגונה.  לא  ההכרח  אך  בעבורו,  זו  משימה  הייתה  קשה  להיפרד. 
אך  שבור  בקול  לתלמידו,  משה  ר'  הודיע  קודמיו,  על  יתר  הצליח  שלא  השיעור 

יציב, על הפרדה הצפויה.
לתגובה כזו הוא לא ציפה; כשמוע הילד את ההודעה פרץ בבכי תמרורים שזעזע 
את בית המדרש כולו. מתתיהו לא היה מוכן לקבל את הבשורה. מסתבר כי אהבת 
התורה שפיעמה בליבו גדולה הייתה בעשרת מונים על כישרונותיו הדלים, וכאשר 

ביקש הילד לנסות עוד מעט, לא יכול היה ר' משה לסרב לכך.
היה זה יום חמישי בערב. לאחר תפילת ערבית שב הילד לביתו ובקול שבור הוא 
אמו  באוזני  מתתיהו  תהה  הסוף?"  יהיה  מה  "אמא,  הערב.  קורות  את  לאמו  סיפר 
כיתר  הגמרא  דברי  את  להבין  אני  גם  אזכה  "מתי  עיניו,  את  מציפות  כשדמעות 

חבריי?! מדוע כל כך קשה לי...??"
ערב  בכל  כי  יקירי,  מתתיהו  לך,  "דע  אמרה:  והיא  להישבר,  חישב  האם  של  לבה 
שבת בשעת הדלקת הנרות אני מתפללת עליך בדמעות שתצליח בלימודך, שתזכה 

להבין את דברי התורה ושתגדל לתלמיד חכם בישראל.
ערב  של  זו  רצון  בשעת  יחד  נעמוד  לתפילתי,  אליי  שתצטרף  מציעה  אני  "מחר, 
שבת ונפיל תחנונינו לפני אדון העולם, בטוחה אני שתפילה שכזו תפעל ישועות".

מחזה נפלא מאין כמוהו נגלה באותו ערב שבת בבית משפחתו של מתתיהו. לצד 
דקות  משך  שליש.  בדמעות  בתפילה  והעתירו  ובנה  האם  עמדו  הדולקים  הנרות 
ארוכות ביקשו השניים מלפני ה' שיפתח את לב הילד ויזכהו להבין את דברי התורה 
את  לקבל  הכנסת  לבית  הילד  הלך  תקווה  מלא  בלב  וכך,  בלימודה.  חיל  ולעשות 

השבת.
על המהפך שהתחולל בעקבות תפילה זו יכולים היו כל באי בית המדרש, ור' משה 
בראשם, להעיד. החל מיום ראשון ואילך נפתחו שערי לבו של מתתיהו, הוא החל 
פתאום להיות שותף פעיל בלימוד, להקשות קושיות ולומר סברות, וכעבור ימים 

ספורים כבר השתווה ליתר בני גילו בהבנתו וביכולות לימודו.
כך, תפילה אחת שנבעה מעומק לבם של אם ובנה, גרמה עד מהרה לשינוי, מעבר 

לדרך הטבע.
'המדריך האישי' - ימי עיון להורים ומחנכים עמ' פג

מחשבות על גשמיות - בזמן גשמיות

"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (ויקרא כו ג-ד)

ביאר המגיד ממעזריטש זי"ע: הנה אחת מתחבולות היצר הידועות היא לבלבל 
ענייני  על  זרות  מחשבות  בקרבו  ולהכניס  בתפילה  שעומד  בשעה  האדם  את 
האדם  כשנוהג   - ֵּתֵלכּו"  ְּבֻחּקַֹתי  "ִאם  לאמור;  התורה  הבטיחתנו  לכן  גשמיות. 
שלא  הוא  מובטח  אזי   - ְּבִעָּתם"  ִגְׁשֵמיֶכם  וחוקיה, "ְוָנַתִּתי  התורה  הליכות  לפי 
בעת  עליהן  יחשוב  אלא  התפילה,  בשעת  גשמיות  על  מחשבות  יבלבלוהו 

הראויה לכך.
'תפארת עוזיאל' [להרה"ק ר"ע מייזליש, תלמיד המגיד]

לשון התפילה נחשבת כמקרא מלא

"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" (כו ו)

אומר:  הוא  וכן  הכל,  כנגד  שקול  שהשלום  "מכאן   : רש"י  הביא  זה  פסוק  על 
'עושה שלום ובורא את הכל'". והנה לכאורה ייפלא, שהלא לא מצינו לשון זו 
בכתוב, שהלא לשון הכתוב בישעיה (מה ז) היא: "עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ָרע". אלא 
יש לומר שכיוון שקבעו חכמים לשון זו בברכת 'יוצר', הרי זה כאילו נכתב כך 

מקרא מלא.
'עמר נקא' [לרבי עובדיה מברטנורא]

מאה ברכות כנגד רבבת מזיקים

"ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו" (כו ח)

אמרו חז"ל (במדב"ר יח כא) שדוד המלך תיקן אמירת מאה ברכות בכל יום, ובכך 
סרה המגפה שפשתה בבחורי ישראל. רמז נפלא לכך נוכל ללמוד מפסוק זה: 
ִיְרּדֹפּו" -  יום, "ְרָבָבה  בכל  אתם  שאומרים  הברכות  מאה  היינו  ִמֶּכם" -  "ּוֵמָאה 
ירדפו ויאבדו את רבבת המזיקים המקיפים את האדם תמיד, ככתוב (תהלים צא ז) 

"ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיָּגׁש".
'אור החיים' הק'; 'עיון יעקב' מנחות מג ב 

הקללה הקשה מכולן - אבדן כוח התפילה

"ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם... ְוִהְׁשַמְדִּתי ֶאת ָּבמֵֹתיֶכם" (כו כט-ל)

מסמיכות הפסוקים למד ה'אבן עזרא', כי על הרעב הנורא והאיום המתואר כאן 
ולהתפלל  לזעוק  ישראל  היו  שרגילים  הבמות  שאף   - נוספת  קללה  תתווסף 

בהן יינטלו מהם, ובכך לא יהיה להם מקום להתפלל לה' שיושיעם מן הרעב.

נטילת  כי   - זצ"ל  אייזמן  גדליה  רבי  הגה"צ  המשגיח  אמר   - מכאן  למדנו 
האפשרות להתפלל מן האדם, קשה היא מקללת "ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם", ומכאן 

רואים כמה גדול הוא כוח התפילה.
'גידולי מוסר' אלול עמ' קפג

הזכרת זכות אבות לברכה ולא לקללה

"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר" (כו 
מב)

שלפניו  הקשות  הקללות  בין  זה  נחמה  פסוק  של  מיקומו  על  תהו  רבים 
מודים  הכול  הנה  כי  משל,  בדרך  הקדוש  ה'של"ה'  זאת  וביאר  ושלאחריו. 
שחטאו של רשע בן צדיק חמור מחטאו של רשע בן רשע, כי הראשון נתבע 
השני  כן  שאין  מה  רשע.  בדרך  הלך  אביו,  של  בחסידותו  שראה  שאף  כך  על 

שהתביעה עליו פחותה כיוון שלא היה לו ממי ללמוד.

ולפי זה מבואר שפסוק זה אינו מופיע כנחמה, אלא מטרתו להסביר את חומרת 
עלינו  התביעה  ויעקב  יצחק  אברהם,  בני  בהיותנו  כי  כאן,  הנזכרות  הקללות 

גדולה ביותר - מדוע לא למדנו מדרכיהם הישרות ובחרנו בדרך הרעה. 

על פי יסוד זה פירש ה'חתם סופר' את לשון ההקדמה לתפילת 'אשמנו' - "אבל 
את  אנו  מזכירים  מה  מפני  להבין  יש  לכאורה  שהנה  חטאנו",  ואבותינו  אנחנו 
חטאי אבותינו, וכי על חטאיהם באנו להתוודות?! אלא  שכאשר אנו רואים את 
מעשי אבותינו ויודעים עד כמה יכולים היינו ללמוד מהם, מבינים אנו את גודל 

חטאינו ועל כך אנו מתוודים... ('תורת משה').

לעומת זאת, בנוסח תפילת מוסף של ראש השנה אנו אומרים "ועקדת יצחק 
אפרים  רבי  הגאון  ביאר  האמור  היסוד  פי  ועל  תזכור",  ברחמים  היום  לזרעו 
מקום  מכל  היום,  הוא  הדין  שיום  שאף  אנו  מבקשים  בכך  כי  מרגליות,  זלמן 
תהא זכירת עקדת יצחק בעבורנו כרחמים ולא חלילה כתביעה על שלא הלכנו 

בדרכו ('כתבי אבא מרי' עמ' עד).

'יעלה  תפילת  לשון  ייתור  את  מצאנז  חיים'  'שפע  בעל  הרה"ק  פירש  זה  כעין 
ויבוא' - "ויזכר זכרוננו וזכרון אבותינו... לפניך לפליטה לטובה", כי אף שמצינו 
פעמים שבהן הזכרת זכות אבות היא סיבה לתביעה עלינו, כאן אנו מבקשים 

שתעלה היא בעבורנו לפליטה ולטובה. (קובץ 'ישראל סבא' פא עמ' רי)

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים

sh
a

sh
ayy

sh
ayy

פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

"וזכני לגדל בנים... חכמים ונבונים"

מעעפני
על גש ות

פנינ סיפם ם
בנים. ל

כתפירה ללא קשר
המברך ואין עונים אמן אחריו, הרי הוא כתופר בגד ואינו עושה קשר 
ולא  תתפרק  התפירה  הקשר  בלא  שבתפירה  שכפי  התפירה,  בסיום 
אמן  בעניית  גם  כך  מלאכה,  חצי  רק  עשה  כאילו  זה  והרי  תתקיים 
שהיא חותם הברכה, אם אין עונים אמן אחר הברכה, חסרה הברכה 

את החותם המחזק.  
שו"ת 'משנה הלכות' חלק ט"ו  סי' מב

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


